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Tingkatkan Keselamatan Perkeretaapian, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Komite Nasional 

Kecelakaan Transportasi Tandatangani Nota Kesepahaman 

 

Jakarta, 6 September 2022. Keselamatan dan keamanan (safety and security) merupakan hal 

mutlak dalam layanan MRT Jakarta. Oleh karena itu, PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama 

dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar terus dapat mewujudkan hal tersebut. Salah 

satunya dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Nasional 

Kecelakaan Transportasi (KNKT) terkait Peningkatan Keselamatan Perkeretapian Sistem Mass 

Rapid Transit. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta 

(Perseroda) Mohamad Aprindy dan Ketua KNKT Suryanto Cahyono di Kantor Pusat PT MRT 

Jakarta (Perseroda) di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, pada Selasa (6-9-2022). 

 “Kami yakin bahwa nota kesepahaman ini akan mendukung peningkatan keselamatan 

perkeretaapian MRT Jakarta yang selama ini sudah baik. Melalui kerja sama ini, kita akan 

berkolaborasi dalam menyosialisasikan keselamatan perkeretaapian di lingkungan MRT Jakarta, 

mengembangkan dan melatih sumber daya manusia di lingkungan MRT Jakarta, serta berbagi 

pengetahuan dan keterampilan terkait peningkatan keselamatan di industri perkeretaapian di 

Indonesia pada umumnya,” jelas Aprindy. “Selain itu, kita juga dapat bekerja sama dalam 

bentuk pertukaran data dan informasi terkait keselamatan dan keamanan dalam 

perkeretaapian otomatis seperti MRT Jakarta. Ini semua menjadi bagian dari upaya MRT Jakarta 

dalam memajukan aspek keselamatan dan keamanan dalam industri perkeretaapian dalam 

negeri,” tambahnya. Rencananya, nota kesepahaman ini akan berlangsung hingga tiga tahun ke 

depan.  

 Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Suryanto Cahyono mengapresiasi 

adanya kerja sama ini. “Kami berharap bahwa kerja sama ini benar-benar bisa berjalan dengan 

baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik KNKT maupun PT MRT Jakarta 

(Perseroda) yang secara tidak langsung akan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia 

Indonesia, khususnya dalam bidang perkeretaapian,” ujarnya. “Dan, melalui kerja sama ini, kita 



bisa bersama-sama memajukan aspek keselamatan transportasi, khusus kereta, di Indonesia,” 

pungkasnya.  

  

*** 

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) 

Rendi Alhial  

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

 

PT MRT Jakarta (Perseroda) 

Corporate Secretary Division Head di rendi.alhial@jakartamrt.co.id; 0819 3864 0665 | Situs 

web: www.jakartamrt.co.id | Facebook: facebook.com/jakartamrt | Twitter: @mrtjakarta | 

Instagram: @mrtjkt  
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